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Leerlingen van de BSAH4

4.1 Profiel van de BSA-leerling

BSA-kinderen geven blijk van een hoog leerpotentieel, maar presteren minder goed vanwege een taalach-
terstand. Hun denk- en leerniveau is over de gehele linie op havo/vwo niveau, maar blijft relatief achter 
bij vakken waar taalvaardigheid een grote rol speelt. Bij vakken waar taal een minder grote rol speelt, 
presteren zij relatief beter. De achterblijvende taalvaardigheid vormt de belemmering om op het potenti-
ële niveau te presteren.

Hun taalachterstand komt dus niet voort uit een ander probleem, zoals dyslexie of een gedragsprobleem.  
Als deze kinderen hun taalvaardigheid ontwikkelen, is de verwachting dat zij zullen presteren op een ni-
veau bij hun leerpotentieel past. Zij halen dan met gemak havo/vwo niveau. De kinderen zijn zich hier-
van bewust en zijn zeer gemotiveerd om hun taalniveau te verbeteren. 

Samengevat:
-  Over de hele linie hoog potentieel denk/leerniveau, duidelijk havo/vwo niveau.
-  Relatief lagere scores bij de talige vakken (de resultaten CITO-rekenen zijn relatief hoger dan die bij 

CITO-taal). 
-  Onderpresteren als gevolg van achterblijvende taalvaardigheid ten opzichte van het verwachte leerni-

veau.
-  Met wegwerken taalachterstand kunnen ze makkelijk havo/vwo niveau halen.
-  Kinderen zijn intrinsiek zeer gemotiveerd om woordenschat, leesvaardigheid en hun kennis van de 

wereld te vergroten.

BSA-kinderen zijn dus geen kinderen die: 
-  Over de gehele linie gemiddeld scoren en van wie niet wordt verwacht door het verhogen van hun 

taalniveau de andere vakken opeens ook heel goed gaan.
-  Wel goed scoren, maar door andere oorzaken dan taalachterstand onderpresteren: bijvoorbeeld door 

hun thuissituatie, dyslexie, gedragsprobleem.
-  Goed scoren en voor wie de Nederlandse taal geen belemmering vormt.
-  Onderpresteren als gevolg van taalachterstand, maar niet intrinsiek gemotiveerd genoeg zijn om hard 

te werken aan hun taalvaardigheid.
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Schema profiel BSA-leerling

De leerling 

Is betrokken Weet wat hij/zij kan 

Is gemotiveerd Gaat zorgvuldig met anderen om 

Is nieuwsgierig Gaat zorgvuldig met materialen om 

Is  geboeid Is bewust van eigen mogelijkheden 

Is positief Is bewust van speciale positie 

Wil leren Trots op BSA-er te zijn 

Denkt creatief Waardeert de BSA setting 

Is coöperatief Kent eigen belemmeringen 

Kan samenwerken Levert goede producten 

Kan luisteren Leest 

Is rustig Maakt huiswerk 

Is optimistisch Heeft goed taalgebruik 

4.2 Selectie van de BSA-leerling PO

Selectieprocedure PO en tijdpad 2012

Op dinsdag 13 maart 2012 van 13.30-14.30 uur is er een bijeenkomst voor alle IB-ers van de wijk Over-
vecht. Tijdens deze bijeenkomst worden zij geïnformeerd over de selectieprocedure van de BSA voor de 
nieuwe groep 6, de stand van zaken, de doorstroom naar Gerrit Rietveld College en de toetsing.

We werken volgens een stappenplan:

Stap 1 week 12 en 13 
*  De IB-er en de leerkrachten scannen apart van elkaar aan de hand van de selectiecriteria de huidige 

groepen 5 voor een eerste selectie. Hiervoor is een checklist gemaakt. Zie bijlage 1 aan het eind van 
dit hoofdstuk.

Stap 2 week 13 en 14 
*  De IB-er en de leerkracht overleggen hun selectie met elkaar. Dit is dus de tweede selectieronde.
*  De namen en de aantallen leerlingen die overblijven, worden via de mail teruggekoppeld naar de 

werkgroep OTV (uiterlijk 30 maart). Dit is nodig om te weten hoeveel ouders we kunnen verwachten 
op de ouderavond.
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*  De ouders van de geselecteerde leerlingen worden schriftelijk en mondeling (dit kan telefonisch of in 
persoonlijk een gesprek) geïnformeerd door de leerkracht of de IB-er over de OTV. Ze worden uitge-
nodigd voor de ouderavond in week15, op dinsdag 17 april.

Stap 3 week 15
*  Er is een ouderavond voor de ouders van de geselecteerde leerlingen. Hun aanwezigheid melden ze bij 

de leerkracht of de IB-er van de eigen basisschool. 
*  De ouders hebben na de ouderavond nog 1 week om te beslissen of hun kind naar de BSA zou willen 

(uiterlijk  26 april).

Week18 Tulpvakantie

Stap 4 week 19, 20 en 21 
*  Er vinden gesprekken plaats met individuele ouders en kinderen. In dit gesprek moet bij ouders en 

leerling duidelijk zijn welke investering de BSA vergt. Ze moeten hun motivatie tonen. 
  De gesprekken duren ongeveer 20-30 minuten per kind. De gesprekken kunnen door de leerkracht 

en/of de IB-er worden gedaan. 
* Na afloop van deze gesprekken beslist de IB-er samen met de leerkracht welke kinderen definitief voor 

aanmelding bij de BSA geschikt zijn.
*  De basisscholen geven hun definitief geselecteerde leerlingen door aan de werkgroep OTV (uiterlijk 

25 mei).

Stap 5 week 22
*  Alle ouders en kinderen krijgen een officiële brief van de Brede School Academie waarin staat: ‘Gefe-

liciteerd’ of ‘Helaas’. De brief is ondertekend door de BSA. (zie bijlagen 2 en 3 aan het eind van dit 
hoofdstuk). 

Bij de brief ‘Gefeliciteerd’, is een inschrijfformulier en een contract gevoegd, met een antwoordenvelop. 
Alle documenten worden door de BSA verstuurd. Ouders sturen zelf het contract en het inschrijfformu-
lier terug naar de BSA. Uiterlijk 1 juni.

*  Er is een powerpointpresentatie voor de ouderavond van geselecteerde leerlingen, zowel voor PO als 
VO, waarin zij worden voorgelicht over de BSA.

Voor vragen over geselecteerde leerlingen en alle overige vragen tijdens de selectieprocedure kunnen leer-
krachten en IB’ers terecht bij: 
Vera Bartelink, OBS Overvecht, locatie Teun de Jagerdreef
030-2618598    v.bartelink@obsovervecht.nl
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4.2  Selectie van de BSA-leerling, bijlage 1
 Checklist PO

Goede resultaten, nieuwsgierig en geen gedragsproblemen!!! De toppers. Naam: Naam: Naam: Naam:

Onderpresteerder of high potential *

Resultaten

Cito rekenen vanaf M5

Cito begrijpend lezen vanaf M5

Cito (lees-)woordenschat vanaf groep 5

Werkhouding ja/nee

- maakt huiswerk

- heeft brede interesse

- is leergericht/betrokken

- heeft doorzettingsvermogen

- kan samenwerken

- is positief

Motivatie ja/nee

- zullen ouders gemotiveerd zijn om hun kind te ondersteunen, te stimuleren en te brengen en halen?

Gedrag ja/nee
(Algemeen: het onderpresteren mag niet te wijten zijn aan gedragsproblemen en het gedrag mag geen 
belemmerende invloed hebben op het onderwijsproces in de OTV groep)

- levert een positieve bijdrage aan het pedagogisch klimaat 

- levert een positieve bijdrage aan het lesverloop, heeft een goede luisterhouding

- is in staat om in een groep, een onderwijssetting te functioneren 

*  Onderpresteerder: leerling presteert structureel minder dan hij, op grond van zijn capaciteiten zou 
kunnen en belandt als gevolg daarvan, ten onrechte op het VMBO.

*  High potential: leerling presteert conform de verwachting en stroomt ook uit naar het HAVO/VWO. 
Hoewel de leerling niet onderpresteert zou hij toch baat hebben bij een uitbreiding van onderwijs-
tijd.

Bij
LA

g
En
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4.2  Selectie van de BSA-leerling, bijlage 1
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Bij
LA

g
En
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4.2  Selectie van de BSA-leerling, bijlage 2
 Brief aangenomen BSA-PO

mei 2010
Aan: de ouders/verzorgers van

Geachte ouder/verzorger,

Een groot aantal kinderen heeft zich aangemeld voor de toelatingsprocedure voor een plek aan de Brede 
School Academie Overvecht. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, maakt een loting onderdeel uit van 
de procedure. Een notaris heeft deze loting onlangs verricht.
Het doet ons genoegen u te kunnen melden dat uw kind is aangenomen op de Brede School Academie 
Overvecht. 
Dat betekent dat uw kind, vanaf volgend schooljaar, twee middagen per week, de Brede School Academie 
bezoekt. 
U ontvangt in de maand juni nadere informatie. 
Met vriendelijke groet,

Arjen Scholten
Vera Bartelink
Brede School Academie Overvecht

Bij
LA

g
En
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4.2  Selectie van de BSA-leerling, bijlage 3
 Brief afgewezen BSA-PO

Utrecht, mei 2011
Aan: de ouders/verzorgers van

Geachte ouder/verzorger,

Een groot aantal kinderen heeft zich aangemeld voor de toelatingsprocedure voor een plek aan de Brede 
School Academie Overvecht. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, maakt een loting onderdeel uit van 
de procedure. 
Tot onze spijt is uw kind uitgeloot voor een plek aan de Brede School Academie Overvecht. De dertig 
beschikbare plaatsen zijn vooralsnog toebedeeld aan andere leerlingen uit de wijk. 
Wij snappen dat dit een teleurstelling is voor u en uw kind. Uitgelote kinderen krijgen echter een plaats 
op onze wachtlijst. Wanneer er, in de loop van het jaar, nieuwe plaatsen vrij komen aan de Brede School 
Academie, komen kinderen van de wachtlijst bij voorrang in aanmerking.
Met vriendelijke groet,

Arjen Scholten
Vera Bartelink
Brede School Academie Overvecht

Bij
LA

g
En
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4.3 Selectie van de BSA-leerling VO

Selectieprocedure en tijdpad voor VO

Het selecteren van leerlingen voor de BSA-VO verloopt volgens een vaste procedure en volgens een vast-
gesteld tijdpad. Voor elke betrokken partij zijn de taken vastgesteld in een schema.

Week 2:
BSA
Voorlichten van alle toeleverende basisscholen via de directies/leerkrachten groep 8.

Niet de scholen in Overvecht, want die zijn al op de hoogte. 

Er is een brief voor dit doel beschikbaar (zie bijlage 7). BSA-folder met de brief meesturen en verwijzen 
naar de BSA-website.

Week 3-6:
BSA
Testimonials van leerlingen op posters, BSA-folders, video BSA.

BSA/VO 
Tijdens de open dagen in het VO: folder BSA uitdelen en voorlichting geven over BSA. Zorgen dat alle 
mensen die meewerken aan de open dagen in enkele zinnen de kern van de BSA kunnen uitleggen.

Week 4-15:
BSA
Op een netwerkbijeenkomst POVO toelichten wat BSA is en aangeven dat bij de warme overdracht ge-
vraagd zal worden om geschikte leerlingen voor te dragen.

Week 17:
BSA
Herinneringsbrief versturen aan leerkrachten groep 8. Hen vragen of zij geschikte leerlingen in beeld 
hebben die mogelijk ook naar GRC/CGU/USG willen.

Leerkrachten aansporen om : 
-  Deze leerlingen en hun ouders te vertellen over de BSA en uit te leggen waarom ze leerlingen geschikt 

vinden.
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-  Ouders een folder te geven en naar de BSA-website te verwijzen
-  Ouders en leerlingen te stimuleren om naar de voorlichting over BSA op GRC/CGU/USG te gaan. 
-  De namen op te schrijven ter voorbereiding op de warme overdracht.

OBO
IB’er Vera Bartelink maakt lijst van deelnemende BSA-leerlingen uit groep 8 en van leerlingen op de 
wachtlijst.

Deze leerlingen wordt medegedeeld dat zij zullen worden uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst. 
De ouders kunnen hun kind dan opgeven voor een intakegesprek. Als een kind geschikt is, dan krijgt het 
voorrang bij plaatsing.

Week 18-19:
BSA
De BSA vragen om een bijdrage aan de voorlichtingsbijeenkomst op GRC/CGU/USG.

VO
Aanmeldingen VO-scholen analyseren: 

-  Eerste selectie van leerlingen die in aanmerking zouden kunnen komen op basis van CITO-scores.
-  Bekijken verschillen CITO-scores taal en rekenen.
 
Voorbereiden warme overdracht op de VO-scholen:

-  Doorspreken leerlingprofiel
-  Doorspreken ‘elevator pitch’ over BSA
-  Vertellen hoe aangegeven kan worden dat kind wordt voorgedragen voor BSA (bijvoorbeeld door  

naam kind aan te vinken op een overdrachtsformulier).
-  Leerkrachten folder meegeven en aansporen om voorgedragen leerlingen en hun ouders vast informa-

tie te geven en te vertellen dat zij uitgenodigd zullen worden voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tij-
dens die bijeenkomst kunnen ze zich opgeven voor een intakegesprek.

OBO
IB’er Vera Bartelink stimuleert ouders van huidige BSA-leerlingen en leerlingen die op de wachtlijst staan 
en die naar GRC/CGU/USG gaan, om naar de ouderavond te gaan. 

Week 19-20:
VO
Verzamelen gegevens van voorgedragen leerlingen ten behoeve van de uitnodiging.
Warme overdracht: aan elke leerkracht wordt gevraagd of zij leerlingen willen voordragen voor BSA. Als 
men niet voorbereid is, dan informatie meegeven (brief en folder) en vragen of zij de namen van gegadig-
den alsnog door willen geven.
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Week 20-21:
VO
Scholen die niet meegedaan hebben aan de warme overdracht: 
De leerkrachten van groep 8 van deze leerlingen benaderen met de vraag of er leerlingen in aanmerking 
komen. 

-  Voorgedragen leerlingen met hun ouders uitnodigen voor voorlichtingsbijeenkomst.
-  Uitleg geven waarom kind is geselecteerd
-  Folder meesturen
-  Verwijzen naar website
-  Uitleg geven over het programma van de voorlichtingsbijeenkomst
-  Aangeven dat aan het einde van de bijeenkomst mogelijkheid is om in te schrijven voor  intakege-

sprek
-  Adviseren om het er nog even met leerkracht groep 8 over te hebben (als dit nog niet is gebeurd).

Tip 1: deze bijeenkomst combineren met informatieavond voor nieuwe leerlingen. 
Tip 2: de uitnodiging tegelijk met bevestiging plaatsing versturen. (ook ivm loting voor sommige VO-
scholen is dit handig).

Week 21-22:
BSA
Met kernteam en VO bespreken hoeveel groepen starten en wie de groep(en) gaan bemensen. 

VO
Voorbereiden intake: 
Rapporten bestuderen en opvallende zaken aangeven op intakeformulieren als aandachtspunt bij de in-
take.

Week 22-23:
BSA/VO
Voorlichtingsbijeenkomst. Alle ouders meteen ook laten inschrijven voor intakegesprekken.

Week 23-24-25:
BSA/VO
Intakegesprekken met ouders én leerlingen. Liefst met docent én BSA-medewerker.
Ouders vertellen voor welke datum afgemeld moet worden als zij beslissen niet mee te doen. 
Aangeven dat voor de herfstvakantie nog second opinion gevraagd zal worden aan mentoren. 
Aangeven dat we met de BSA-VO beginnen na de herfstvakantie, om kinderen eerst even te laten wennen 
aan de school en het huiswerk.
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Week 35 (na de zomervakantie):
BSA
Inschrijven/administreren bij BSA intern en GRC/CGU/USG intern.

VO
Mentoren voorlichten over BSA. 
Met mentoren bespreken welke kinderen in aanmerking komen. Hen vragen om leerlingen te observeren 
met het oog op second opinion na enkele weken. Mentoren alert laten zijn op leerlingen die ‘boven ko-
men drijven’.

Week 38:
VO
Second opinion van mentoren inventariseren en eventueel leerlingen uitnodigen die boven zijn komen 
drijven voor intakegesprek.

Uitnodigen definitief geselecteerde leerlingen:
-  Uitnodiging met informatie over tijden enz. 
-  Contractje opstellen (in bezit van gymnasium BSA-docent Mark Woertman)
-  Toestemmingsbrief geven voor gebruik van beeldmateriaal
-  Alarmformulier laten invullen (aanpassen: e-mailadres ouders en leerlingen)

Mentoren en afdelingsleiders doorgeven welke leerlingen zijn aangenomen op de BSA
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4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 1
 Checklist profiel BSA-leerling VO

Naam: Naam:

Algemeen

Komt van (basis)school:

Dyslectisch:

Cito eindtoets

score totaal

score taal

score rekenen

score informatieverwerking

NIO/NDT/WISC/SON

score totaal

Lvs (indien aanwezig) groep 7/8 (A t/m E)

cito rekenen 

cito begrijpend lezen

cito woordenschat

Gedrag 
(Algemeen: het onderpresteren mag niet 
zijn als gevolg van gedragsproblemen)

-aanwijzingen gedragsproblemen in de 
RAAD formulieren van de basisschool
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4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 2:
 Brief voorlopig aangenomen VO

Utrecht, 18 juni 2012

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Onlangs hebben we met u en uw kind een intakegesprek gevoerd. Daarin is voor ons duidelijk geworden 
dat hij/zij over voldoende (intrinsieke) motivatie beschikt voor de Brede School Academie Gymnasium 
en tevens goed beseft waarom hij/zij extra onderwijs wil volgen op het gebied van taalvaardigheid (woor-
denschat en begrijpend lezen), kennis van de wereld en academische vaardigheden. We hebben daarom 
besloten om uw kind voorlopig toe te laten tot de BSA Gymnasium. Gefeliciteerd!

In de eerste weken van het komend schooljaar zal ook de mentor nog observeren of uw zoon/dochter 
voldoet aan de criteria van de BSA Gymnasium. Daarna zullen we een definitieve beslissing tot toelating 
nemen. De lessen starten de eerste week na de herfstvakantie.

Alvast een fijne zomervakantie gewenst en u hoort nog van ons!

Met vriendelijke groeten, 

Marieke Hermans (contactpersoon BSA USG)
m.hermans@usgym.nl 

Mark Woertman (docent BSA Gymnasium en contactpersoon BSA CGU)
m.woertman@cgu.nl 
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4.3 Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 3
 Brief afgewezen VO

Utrecht, 18 juni 2012

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Onlangs hebben we met u en uw kind een intakegesprek gevoerd. Daarin hebben u en uw zoon/dochter 
aangegeven af te zien van deelname aan de BSA Gymnasium. Middels deze brief laten wij formeel weten 
hier kennis van genomen te hebben.

Wij danken u voor uw interesse en tijd.

Met vriendelijke groeten, 

Marieke Hermans (contactpersoon BSA USG)
m.hermans@usgym.nl 

Mark Woertman (docent BSA Gymnasium en contactpersoon BSA CGU)
m.woertman@cgu.nl 

Bij
LA

g
En
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4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 4
 Brief definitief aangenomen VO

(wordt later toegevoegd)

Bij
LA

g
En
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4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 5:
 Observatieformulier academische houding VO

Naam leerling:

Observatieformulier voorgeselecteerde BSA leerlingen  
op academische houding hoog - laag

De leerling straalt uit zin te hebben in  
(de nieuwe uitdaging op) het Gymnasium.

O O O O

De leerling laat zich positief/niet negatief uit over leren en je best 
doen voor school.

O O O O

De leerling wil graag laten zien hoe slim hij/zij is. O O O O

De leerling heeft een positieve instelling, toont zich snel 
enthousiast.

O O O O

De leerling heeft een nieuwsgierige, onderzoekende houding. O O O O

De leerling heeft een brede interesse. O O O O

De leerling werkt hard, toont inzet. O O O O

De leerling stelt uit zichzelf vragen. O O O O

De leerling durft haar/zijn mening te geven. O O O O

De leerling heeft een kritische houding ten opzichte van de lesstof, 
neemt niet alles meteen voor waar aan.

O O O O

De leerling vindt het leuk om samen te werken met andere 
leerlingen.

O O O O

De leerling is actief betrokken bij de les, let op, wil vragen 
beantwoorden.

O O O O

De leerling gaat in de les meteen aan de slag. O O O O

De leerling doet moeite zijn/haar spullen in orde te hebben. O O O O

Overige observaties:

Bij
LA

g
En
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4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 6
 Observatieformulier mentoren VO

(volgt later)

Bij
LA

g
En
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4.3  Selectie van de BSA-leerling VO, bijlage 7
 Brief om kinderen aan te melden voor de BSA-VO
Utrecht, 12 mei 2011

Beste leerkracht van groep 8, 

Eén of meer van uw leerlingen gaan naar de H/V- of GYM-afdeling van het Gerrit Rietveld College. Nu 
bestaat er voor deze leerlingen de mogelijkheid zich aan te melden bij de Brede School Academie. Dit is 
een naschoolse voorziening voor talentvolle leerlingen die de ambitie hebben om hun HAVO of VWO 
diploma te halen en die extra willen investeren in taalvaardigheid (woordenschat en begrijpend lezen) en 
kennis van de wereld. Zie ook de bijgeleverde folder. 

Leerlingen die in aanmerking komen voor deze voorziening hebben het volgende profiel: 
 
-  Over de hele linie hoog potentieel denk-/leerniveau: duidelijk H/V-niveau
-  Relatief lagere scores bij de talige vakken ten opzichte van andere vakken (CITOscore rekenen is bij-

voorbeeld relatief hoger dan CITO taal)
-  (Grote kans op) onderpresteren als gevolg van achterblijvende taalvaardigheid, die niet door een leer-

probleem wordt veroorzaakt. Met het wegwerken taalachterstand wel makkelijk H/Vniveau kunnen 
halen.

-  Intrinsiek zeer gemotiveerd om woordenschat, leesvaardigheid en kennis van de wereld te vergroten.

Tijdens de warme overdracht met het Gerrit Rietveld College zal aan u worden gevraagd of leerlingen uit 
uw groep voldoen aan dit profiel. Wij zouden het daarom op prijs stellen als u ter voorbereiding hierop 
alvast bepaalt welke leerlingen dat zijn.
 
Mocht een leerling in aanmerking komen, dan zal het GRC de ouders uitnodigen voor een voorlichtings-
bijeenkomst. Deze vindt waarschijnlijk plaats op 7 juni, in aansluiting op de algemene voorlichtings-
avond op het GRC. Na deze bijeenkomst kunnen de ouders hun kind aanmelden. Hierna vindt een in-
takegesprek plaats waarna besloten wordt of de leerling meedoet. 
 
Als u zelf ook aanwezig wilt zijn bij deze voorlichtingsbijeenkomst of verder nog vragen heeft, dan kunt 
u contact opnemen met Froukje Hoobroeckx 06 3390 6768. 
Ook op www.bredeschoolacademieutrecht.nl kunt u terecht voor meer informatie.
 
Alvast bedankt voor uw inspanning. Met vriendelijke groet!
 
Froukje Hoobroeckx
PO-VO coördinatie Brede School Academie
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4.4 Richtlijn voor leerlingen met problemen BSA-PO

Als basis dient het profiel van de leerling. Zie aldaar.

stap Situatie Actie Opmerking

1 Leerling valt  op in de 
groep

Leerkracht  bespreekt dit met leerling

2 Leerling blijft opvallen Leerkracht bespreekt dit met 
locatieleider

3 Locatieleider observeert in de klas 

4 Overleg tussen locatieleider en 
leerkracht op basis van profiel

5 Er worden oplossingen  en 
interventies besproken en 
teruggekoppeld naar leerling door 
leerkracht

Probleem kan exclusief bij de leerling 
liggen maar ook tussen de leerling en 
leerkracht liggen

6 Leerling blijft opvallen Locatieleider zoekt contact met de 
IB-er  van de school van herkomst .
Er volgt  gesprek met kind door de 
IB-er. 

Kind krijgt 1 week om  zich 
zichtbaar te verbeteren.

7 Leerling blijft opvallen Locatieleider en IB-er gaan in 
gesprek met ouders

Kind krijgt 2 weken om zich 
zichtbaar te verbeteren

8 Leerling blijft opvallen Projectleider BSA gaat over  tot 
verwijdering

NB: de gesprekken moeten wel worden vastgelegd

4.5 Procedure bij problemen met BSA-leerlingen VO

Stap 0:  Docent onderzoekt of sprake is van een probleem en voert hiervoor een gesprek met de betref-
fende leerling. 

Stap 1:  Docent informeert contactpersoon over probleem.
Stap 2:  Contactpersoon informeert bij de mentor van deze leerling en overige vakdocenten naar de 

werkhouding, thuissituatie, behaalde cijfers en CITO-score. 
Stap 3: Docent en contactpersoon voeren een gesprek met de leerling en benutten daarbij de verza-

melde informatie. 
Stap 4:  De contactpersoon nodigt ouders uit voor een gesprek. 
Stap 5:  Als besloten is voor het beëindigen van de samenwerking sluit projectleider BSA als eindverant-

woordelijke af met nog een laatste contact met ouders middels gesprek of brief. 


